
Lider samorządu uczniowskiego
Celem konkursu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu publicznym, 
pracy w samorządzie uczniowskim, poszerzenie wiedzy o prawach człowieka i obywatela, 
współodpowiedzialność za szkołę i środowisko. Zachęcenie do aktywnego działania, realizacji 
projektów, debat oraz krzewienia samorządności wśród uczniów.

Zadania konkursu: 

Regulamin i szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej:

1. Przeprowadzenie konkursu na najbardziej lubianego, wymagającego… nauczyciela. Głosowanie może się odbyć, np. poprzez wypełnienie anonimowych 
ankiet przygotowanych przez samorząd uczniowski. Ankiety można wrzucać do urny wystawionej na głównych holu szkoły. Wyniki powinny być ogłoszone 
uroczyście, np. na apelu, w gazetce szkolnej lub poprzez szkolny radiowęzeł. Ocena na podstawie informacji/prac plastycznych/zdjęć przesłanej do jury 
konkursu.

 
2. Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat: Co Ci się w naszej szkole podoba, co oceniasz negatywnie, jakie  zmiany 

wprowadziłbyś/wprowadziłabyś? Jak oceniasz swoje relacje z kolegami ze szkoły, co jest w porządku, a co wymaga poprawy?
 
3. Przygotowanie szkolnej gazetki. Ocena na podstawie prac przesłanych do jury konkursu.
 
4. Przygotowanie akcji charytatywnej w dowolnej formie i na wybrany przez samorząd uczniowski cel, np. przygotowanie paczek świątecznych dla 

najuboższych, zorganizowanie zbiórki ubrań, zabawek dla miejscowego domu dziecka. Ocena na podstawie informacji/prac plastycznych/zdjęć przesłanej do 
jury konkursu.

 
5. Jak oceniasz pracę samorządu uczniowskiego w swojej szkole oraz czym powinien się zająć? Ocena na podstawie ankiet przesłanych do jury konkursu.

6. Zorganizowanie ogólnoszkolnej debaty na temat „Tytoń, narkotyki, dopalacze, alkohol – jak się przed tym bronić”. Ocena na podstawie informacji/prac 
plastycznych przesłanej do jury konkursu.

7. Zorganizowanie ogólnoszkolnej debaty na temat „Przemoc i agresja w szkole i jej okolicy – jak się przed tym bronić”.

11. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Lider samorządu uczniowskiego” , który przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa 
Europejskiego w Warszawie.

 

Studium Prawa Europejskiego: 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 151, lok. 2222
tel./fax: 22 833 38 90; 22 833 39 90; 

e-mail: info@spe.edu.pl; www.spe.edu.pl

8. Zorganizowanie w szkole cyklicznych wieczorków poetyckich, teatralnych, tematycznych, kół dyskusyjnych, zainteresowań… Ocena na podstawie 
informacji/zdjęć przesłanych do jury konkursu.

9. Przeprowadzenie dnia talentu w szkole. W tym dniu, na zorganizowanej przez samorząd uczniowski uroczystości, uczniowie będą mogli zaprezentować swoje 
talenty, np. muzyczne, taneczne, gimnastyczne, plastyczne, fotograficzne… Nagrodą może być dzień wolny od pytania dla całej klasy, której przedstawiciele 
zajmą pierwsze trzy miejsca. Ocena na podstawie wyników/prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.

10. Zorganizowanie w ramach ogólnoszkolnego dnia sportu międzyklasowych rozgrywek sportowych, w kilku wybranych  dyscyplinach. Ocena na podstawie 
wyników przesłanych do jury konkursu.

www.samorzad-uczniowski.com

Oganizatorzy:

INSTYTUT BADAŃ 
NAD DEMOKRACJĄ Sp. z o.o.
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